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Naše najúspešnejšie ZOH mládeže
PODUJATIE 
III. zimné olympijské 
hry mládeže (ZOHM) 
od 9. do 22. januára 
vo švajčiarskom 
Lausanne boli pre 
Slovensko historicky 
najúspešnejšie. Striebro 
získala bobistka Viktória 
Čerňanská a bronz 
družstvo hokejistiek.

Na predošlých dvoch 
ZOHM si Slo-
váci vybojova-
li len po jednej 

medaile, teraz premiérovo dve. 
V konkurencii výprav zo 79 kra-
jín slovenská obsadila 25. prieč-
ku. Čerňanská a hokejistky nad-
viazali na triumf zjazdárky Pet-
ry Vlhovej v slalome na I. ZOHM 
v Innsbrucku 2012 a na striebro 
hokejistu Sebastiána Čederleho 
v súťaži individuálnych zručnos-
tí na II. ZOHM v Lillehammeri 
2016. Okrem toho sa štyria Slo-
váci v Lausanne podieľali na me-
dailách hokejových tímov traja 
proti trom z rôznych krajín, kto-
ré sa však do bilancie krajín ne-
počítajú.

Vo Švajčiarsku nás reprezen-
tovalo spolu 48 športovcov, pre 
zranenie z tréningu nemohol na-
stúpiť 49., akrobatický lyžiar Mi-
chael Oravec. „Môžeme byť spo-
kojní. Pred začiatkom ZOHM 
sme verili v zisk minimálne jed-
nej medaily, keďže Čerňanská 
v monoboboch figurovala vo sve-
tovom rebríčku na prvom mies-

te. Čakali sme aj ďalšie umieste-
nia v najlepšej desiatke, ktoré sa 
našim športovcom podarilo zís-
kať,“ vyjadril sa vedúci sloven-
skej výpravy Boris Demeter. 

Medaily boli na dosah
V Lausanne siahali na olym-
pijské kovy viacerí slovenskí 
športovci. Zjazdová lyžiarka Re-
beka Jančová skončila v alpskej 
kombinácii na štvrtom mieste, 

pričom od medailovej radosti ju 
delili len dve stotiny sekundy. 
Zlatá šortrekistka z EYOF 2019 
v Sarajeve Petra Rusnáková bo-
dovala aj v nabitej svetovej kon-
kurencii. Na 1 000 m obsadila 
piate a na 500 m šieste miesto. 
Dobrý výkon podalo aj naše 
duo sánkarov Vratislav Varga 
s Metodom Majerčákom, ktorí na 
dvojsedadlových saniach (sánka-
ri aj bobisti súťažili v St. Moritzi, 

viac než 400 km od Lausanne) 
obsadili piatu priečku.

Olympijské premiéry 
V Lausanne mal premiéru nový 
formát hokejového turnaja traja 
proti trom, ktorý nahradil pred-
chádzajúce súťaže individuálnych 
zručností. Hral sa na tretine 
ľadovej plochy a prebiehali dva 
zápasy naraz. Súčasťou mieša-
ných tímov boli aj deviati Slováci, 
pričom štyria si z turnaja odniesli 
medaily – dve bronzové (Rastislav 
Eliáš a Zuzana Dobiašová) a dve 
strieborné (Nikola Janeková a Pe-
ter Repčík). Mimochodom, zlaté 
miešané tímy chlapcov i dievčat 
viedli slovenskí tréneri – Igor An-
drejkovič a Diana Kosová.

„Hokej troch proti trom je vy-
jadrením toho, čo sa očakáva od 
mladých športovcov. Majú nie-
len súťažiť na elitnej úrovni, ale aj 
nájsť si nových kamarátov z rôz-
nych kútov sveta. Uvidíme, čo 
bude v budúcnosti, no už teraz 
viem, že bude prebiehať diskusia 
o tom, aby tímy neboli miešané, 
ale národné,“ vyjadrila sa na mar-

go formátu členka MOV na Slo-
vensku a predsedníčka koordinač-
nej komisie pre III. ZOH mládeže 
Danka Barteková.

Veľká pozornosť nielen organi-
zátorov, ale i celého športového 
sveta sa upriamovala najmä na no-
vý šport – skialpinizmus. Slová-
ci Matúš Černek a Laura Kovárová 
v ňom obsadili 9. miesto. „Verím, 
že má budúcnosť aj na veľkých 
ZOH, všetko však bude závisieť od 
rozhodnutia programovej komisie 
MOV,“ prezradila Barteková.

Fantastická oslava 
mládežníckeho športu
Tohtoročné ZOH mládeže sa ko-
nali v hlavnom meste olympizmu. 
Lausanne dokázalo, že na organi-
záciu multišportového podujatia 
pod piatimi kruhmi netreba mať 
megalomanský rozpočet. Organi-
zátori využili nielen športoviská 
v blízkom okolí a v susednom 
Francúzsku, ale aj vo vzdialenej-
šom St. Moritzi.

„Máme za sebou fantastickú 
oslavu mládežníckeho športu. Po 
prvý raz sme boli svedkami ro-

dovo vyvážených hier. Súťažilo 
sa v rekordných 81 disciplínach, 
pred štyrmi rokmi ich bolo len 
70,“ hovorí Barteková. Po prvý raz 
v olympijskej histórii bývali špor-
tovci pod jednou strechou. Ich 
domovom bol novovybudovaný 
komplex Vortex, impozantná, vyše 
27 metrov vysoká budova v tvare 
prstenca, ktorá bola vybudovaná 
na princípe trvalej udržateľnosti. 
Po ZOHM bude domovom študen-
tov Lausannskej univerzity. 

Na III. ZOH mládeže štartovalo 
1 872 športovcov vo veku 15 – 18 
rokov zo 79 krajín. Najbližšie sa 
akcia uskutoční v roku 2024 v Juž-
nej Kórei v provincii Kangwon, 
kde sa v roku 2018 konali „veľké“ 
ZOH s centrom v Pjongčangu. 

 Dana Galicová, SOŠV médiá

Našich mladých športovcov na ZOHM podporovala trojnásobná olympijská víťazka 
v biatlone a ambasádorka výpravy aj spoločnosti TIPOS Anastasia Kuzminová (v strede). 
V pozadí olympijská dedina Vortex. SNÍMKY: ANDREJ GALICA (SOŠV)Zjazdovú lyžiarku Rebeku Jančovú od medaily v alpskej kombinácii delili dve stotiny sekundy.  
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Hry XXXII. olympiády 
v Tokiu
24. júl – 9. august

Medailová bilancia krajín

 1. Rusko 10 – 11 – 8
 2. Švajčiarsko 10 – 6 – 8
 3. Japonsko 9 – 7 – 1
 4. Švédsko 6 – 3 – 7
 5. Rakúsko 6 – 2 – 5
 25. Slovensko 0 – 1 – 1

SLOVÁCI V TOP 8
Striebro: Viktória Čerňanská 
(monoboby), Peter Repčík (ľadový 
hokej 3 proti 3), Nikola Janeková 
(ľadový hokej 3 proti 3) 

Bronz: družstvo hokejistiek 
(turnaj družstiev), Zuzana 
Dobiašová (ľadový hokej 3 proti 
3), Rastislav Eliáš (ľadový hokej 
3 proti 3) 

4. miesto: Rebeka Jančová 
(zjazdové lyžovanie – alpská 
kombinácia), Adam Sýkora 
(ľadový hokej 3 proti 3), Ivana 
Látková (ľadový hokej 3 proti 3)

5. miesto: Petra Rusnáková 
(šortrek – 1 000 m), 
Metod Majerčák, 
Vratislav Varga 
(dvojsedadlové sane)

6. miesto: Petra Rusnáková 
(šortrek – 500 m)

7. miesto: Nikola Trembošová, 
Bianka Petríková 
(dvojsedadlové sane)

8. miesto: Rebeka Jančová 
(zjazdové lyžovanie – super G), 
Ema Kapustová 
(biatlon – 6 km)



HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok  3. februára 202018  sme jeden tím

profil  
Naša talentovaná 
monobobistka 
potvrdila na ZOH 
mládeže rolu 
spolufavoritky.

Znašich účastníkov III. ZOH 
mládeže má najreálnej-
šiu šancu prebojovať sa na 
„veľké“ ZOH už v Pekin-

gu 2022 monobobistka Viktória 
Čerňanská. Do St. Moritzu prišla 
ako svetová jednotka v tejto novej 
mládežníckej olympijskej disciplí-
ne, ale už sa dokázala presadiť aj 
v konkurencii dospelých (na pre-
tekoch žien v Königsee skonči-
la v 35-člennom poli desiata). Na 
olympijskej bobovej dráhe v St. 
Moritzi, najstaršej na svete a dnes 
jedinej prírodnej, vyhrala šty-
ri z ôsmich tréningov a napokon 
si v 18-člennej konkurencii vybo-
jovala striebornú medailu, keď ju 
predstihla len jej najväčšia trénin-
gová súperka, Rumunka Georgeta 
Popescuová.

Viktória išla s číslom jeden, pre-
tože vlani v novembri v americ-

kom Lake Placide vyhrala kvalifi-
káciu na ZOHM. „Sústredila som 
sa na to, aby som zajazdila dve 
vyrovnané jazdy. Ťažko povedať, 
čo mi chýbalo na víťazstvo. Asi 
ten prvý štart, mala som ho po-
malší. A dopustila som sa v prvej 
jazde drobných chybičiek. Mo-
ja druhá jazda už bola bez chýb, 
celkom čistá. Viem, že som ma-
la aj na zlato, ale teším sa aj zo 
striebra,“ opisovala svoje pocity 
tesne po dojazdení.

Čerňanskej tréner Andrej Bician 
bol veľmi spokojný. „Viki išla krok 
za krokom, ako sme plánovali. Je 
súťažný typ, takže v pretekoch do-
káže jazdy vycibriť ešte lepšie ako 
na tréningu. Je mentálne silná, čo 
ukázala aj v iných súťažiach. Urči-
te myslela na pódiové umiestenie. 
Medzi tými najlepšími je to už len 
o minidetailoch. Mohla skončiť 
prvá, ale aj štvrtá.“

Svoj názor pridal i štvornásob-
ný olympionik, predseda Sloven-
ského zväzu bobistov a dnes už 
aj tréner Milan Jagnešák: „Viki je 
dnes fyzicky ešte lepšie priprave-
ná, ako bola vlani. Teraz je už na 
tréningoch schopná predvádzať 
také rýchle štarty ako vlani v sú-
ťažiach. Absolvovali sme všet-

ky možné medzinárodné preteky 
v Európe, navyše sme boli na prí-
prave aj v Lake Placide. O boboch 
a ich riadení teda už vie dosť ve-
ľa a jazdecky je veľmi vyspelá. Má 
veľmi presne zladené oko s rukou, 
vďaka tomu dokáže presne jazdiť 
v ideálnej stope. A mentálne to tu 
po celý čas zvládala super.“

Čerňanská je všestranná špor-
tovkyňa. Najprv sa osem rokov ve-
novala športovej gymnastike. Vo 
veku 14 rokov úspešne presedla-
la na atletiku. Zameriava sa pre-
dovšetkým na viacboj, ale vlani aj 

predvlani bola dorastenecká maj-
sterka Slovenska v skoku o žrdi, 
vlani aj na 100 m prekážok. Naďa-
lej bude boby kombinovať s atleti-
kou. „Pre jazdenie v monoboboch 
znamená dlhoročná gymnastická 
príprava obrovský benefit predo-
všetkým pre pohybovú koordiná-
ciu. A atletická príprava je najlep-
šia zo všetkých. Pomáha jej veľmi 
pri štartoch. Veľká výhoda je, že 
vďaka atletike vie pracovať s náči-
ním. Boby si pri štarte vyžadujú 
nielen rýchlosť a silu, ale aj zruč-
nosť a prenášanie energie do náči-
nia,“ hovorí tréner Bician.

Bobovému športu sa Čerňanská 
venuje od novembra 2018 a ako 
sa priznala po zisku medaily na 
ZOHM, bola to láska na prvý po-
hľad. „Od prvej jazdy ma chyti-
la rýchlosť a adrenalín. Navyše 
v tomto športe je výhoda, že v mo-
noboboch máme všetci súťažiaci 
rovnaký materiál, takže výsledky 
závisia výlučne od športovcov. Je 
to plne objektívne,“ vyznala sa.

Čerňanská má pred sebou vidi-
nu štartu na ZOH 2022 v Pekingu, 
kde budú mať ženské monoboby 
„veľkú“ olympijskú premiéru. „Ur-
čite urobím všetko pre to, aby som 
sa tam dostala,“ hovorí. (sou)

Viktória Čerňanská s medailou spolu s Milanom Jagnešákom a Andrejom Bicianom. Snímka: Ľubomír Souček (SoŠV)

partnerstvo

sOŠV aj Pripravení na tokio s hlavným 
partnerom BILLA 

so značkou  
BILLA, ktorá sa 
stala hlavným 
partnerom SOŠV, 

bude spojený Slovenský olym-
pijský tím, ktorý sa pripravuje 
na olympijské hry v Tokiu 2020, 
i podujatia v rámci projektu Pri-
pravení na Tokio. BILLA sa stala 
aj jeho hlavným partnerom. „Pro-
jekt Pripravení na Tokio je pre 
nás priorita roku 2020. Jeho cie-
ľom je rozhýbať spoločnosť a pri-
tiahnuť k športovaniu ďalších ľu-
dí počas podujatí projektu Špor-
tuj, Slovensko,“ povedal výkonný 
riaditeľ SOŠV Gábor Asványi.

Už pri premiérovej vlaňajšej rea-
lizácii programu Športuj, Sloven-
sko spolupracoval SOŠV so spo-
ločnosťou BILLA. Pilotný ročník 
projektu bol veľmi úspešný, tak-
že v olympijskom roku 2020 dôjde 
k jeho rozšíreniu zo štyroch až na 
osem miest – všetky krajské. Ro-

diny dostanú možnosť zažiť atmo-
sféru Olympijského dňa na špor-
tovom megaihrisku od apríla do 
konca júna postupne v Prešove, 
Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, 
Nitre, Trenčíne, Trnave a v Brati-
slave. Súčasťou podujatia na kaž-
dom mieste budú šport i zába-
va, identifikácia športových talen-
tov, autogramiáda olympionikov, 
bohatý kultúrny program, ako aj 
koncept televízie JOJ pod názvom 
JOJka v meste.

Vrcholom spoločných aktivít 
SOŠV a spoločnosti BILLA v rámci 
projektu Pripravení na Tokio bude 
Olympijský festival. Jeho dejiskom 
bude prírodné kúpalisko na bra-
tislavských Zlatých pieskoch. Od 
24. júla do 9. augusta 2020 sa tam 
bude nielen fandiť pri prenosoch 
z Tokia, ale aj športovať. Návštev-
níci si budú môcť vyskúšať rôzne 
športy, zoznámia sa aj s mnohými 
netradičnými a privoňajú k atmo-
sfére olympijských hier.

„Projekt Športuj, Slovensko 
i Olympijský festival majú am-
bíciu zlepšiť vzťah rodín s deť-
mi k športovaniu. Chceme, aby 
šport bol dôležitou súčasťou ich 
životov. Cieľom festivalu je záro-
veň umožniť každému zažiť at-
mosféru olympijských hier, kto-
rá je jedinečná a neopakovateľ-
ná. Kúsok z Tokia prenesieme 
aspoň sprostredkovane aj na 
Slovensko,“ povedala riaditeľka 
marketingu SOŠV Kristína Czu-
czová.

Pri Športuj, Slovensko sa ne-
hľadí na to, či je športovec veľ-
ký, malý, mladý, starý. Športovať 
by mali všetci. „Našou dlhodo-
bou ambíciou je podpora aktivít 
nabádajúcich na aktívny pohyb 
celé rodiny. Robíme to aj v rámci 
našej spoločnosti, ktorá je rodin-
ne orientovaná,“ dodáva gene-
rálny riaditeľ BILLA, s. r. o., Da-
riusz Bator. (pp)

Partnerom Projektu PriPravení  
na tokio aj CZ SLovakia
Špeciálne partnerom projektu soŠv pripravení na tokio sa stala 
aj spoločnosť CZ slovakia, a. s., ktorej značku nesú viaceré 
úspešné developerské investície vrátane aktuálneho projektu 
nový ružinov. spoločnosť sa vo svojich developerských projek-
toch snaží motivovať verejnosť k aktívnemu životnému štýlu. 
partnerstvo so soŠv pri realizácii projektu pripravení na tokio za-
padá do tejto stratégie spoločnosti.

biatlon

Kuzminovej hodinky už 
majú svoje nové miesto 

Šesťnásobná olympij-
ská medailistka v biatlo-
ne Anastasia Kuzminová 
venovala Olympijskému 

múzeu športové hodinky, s kto-
rými získala dva cenné kovy na 
ZOH 2018 v juhokórejskom Pjong-
čangu. Ruská rodáčka bola v Lau-
sanne ako ambasádorka sloven-
skej výpravy na III. ZOH mládeže. 

„Športové hodinky sprevádza-
jú mnohých športovcov nielen tré-
ningovým procesom, ale aj pre-
tekmi. Zachytávajú našu srdcovú 
frekvenciu počas výkonov. Tie-
to hodinky mi veľmi dobre poslú-
žili počas najúspešnejšej olympij-
skej sezóny a boli súčasťou môj-
ho výstroja aj počas olympiády 
v Pjongčangu. Sú to hodinky, kto-
ré majú v pamäti uložené časo-
vé výsledky a tepovú frekvenciu, 
ktorú som mala počas pretekov 
v Pjongčangu, keď sa mi podarilo 
vyhrať striebornú a zlatú medai-
lu. Ako olympijská víťazka chcem 

určite svojim deťom raz ukázať, 
že aj ja mám v tomto múzeu svo-
je miesto. Myslím si, že každý fa-
núšik športu či človek, ktorý má 
v sebe ducha olympizmu, by mal 
toto múzeum aspoň raz v živote 
navštíviť,“ prezradila Kuzminová.

„Myslím si, že nielen pre mňa, 
ale aj pre všetkých fanúšikov slo-
venského športu a pre Olympij-
ské múzeum budú Nastine ho-
dinky krásnou spomienkou na 
jej športovú kariéru. Ako aj ona 
sama spomenula vo svojom prí-
hovore, sú to hodinky, ktoré za-
znamenali jej tepovú frekvenciu 
v jednom z najúžasnejších mo-
mentov jej kariéry – v posled-
ných olympijských pretekoch, 
v ktorých získala zlatú medailu. 
Som veľmi rád, že tento kúsok 
z nej navždy ostane v priestoroch 
tohto krásneho múzea,“ vyjad-
ril sa Anton Siekel, prezident Slo-
venského olympijského a športo-
vého výboru.  (gal)

medailová Cesta

slovenské hokejistky  
s cenným bronzom 

slovenské hráčky do 16 
rokov vybojovali v Lau-
sanne našu historicky 
prvú olympijskú medai-

lu v hokejovom turnaji družstiev. 
Mladé hokejistky v napínavom 
zápase o bronz porazili rovesníč-
ky zo Švajčiarska 2:1. Zo zlata sa 
tešilo Japonsko, ktoré vo finále 
zdolalo Švédsko 4:1.

Cesta k slovenskej bronzo-
vej medaile sa začala v základnej 
skupine so Švédskom a s Nemec-
kom. O víťazovi v prvom zápase 
so Švédskom rozhodli až samo-
statné nájazdy (konečný výsle-
dok 3:2 pre súperky), naše si od-
niesli dôležitý bod. Do druhého 
zápasu šli Slovenky s jasnou ví-
ziou – ak chcú bojovať o medai-
ly, musia zvíťaziť v riadnom hra-
com čase. Dievčatá zápas pro-
ti Nemecku vyhrali 2:1 a odniesli 
si tri body. Do semifinále postú-
pili z druhého miesta. Stretli sa 
v ňom s Japonskom, ktoré v zák-
ladnej skupine vyhralo oba zápa-
sy – s Českom 4:1 a so Švajčiar-
skom 5:1. Semifinálový zápas, 
ktorý sa skončil 5:0 pre Japon-
sko, posunul Slovensko do zápa-
su o bronz proti domácim Švaj-
čiarkam. 

Do súboja o bronz sa Sloven-
ky na prvých dvoch ZOH mlá-
deže dostali predtým len raz – 
pred štyrmi rokmi v Lillehamme-
ri. Zhodou okolností aj tam boli 
ich súperkami Švajčiarky. Naše 
prehrali 2:5 a skončili na 4. mies-
te. Tentoraz sa karta obrátila. Be-
tóny brankárky Favreovej sloven-
ské hráčky prestrelili dvakrát. 
Prvý gól dala Nina Hudáková za 
asistencie Dobiašovej a Kapičáko-
vej. O niekoľko minút skórovala 
Nikola Janeková, ktorej asistovala 
Hudáková. V zápase o bronz Slo-
vensko zdolalo Švajčiarsko 2:1.  

„Na dievčatá sme veľmi hrdí. 
Zlepšovali sa od zápasu po zá-

pas, dokázali hrať systémom, 
aký sme od nich vyžadova-
li a vďaka tomu sme boli úspeš-
ní. Stojí za tým poctivá a trpez-
livá hra,” vyjadrila sa k celému 
turnaju hlavná trénerka Gabrie-
la Sabolová. „Naše pocity sú ne-
skutočné. Myslím, že sme si to 
zaslúžili poctivou robotou,” ra-
dovala sa po zápase asistent-
ka kapitánky Zuzana Dobiašo-
vá. „Toto sa vám stane len raz 
za život, nehovoriac o tom, že 
je to olympiáda. Museli sme pre 
to urobiť všetko, vydať zo seba 
všetko,“ dodala bronzová bran-
kárka Laura Medviďová.

Slovenský tím hokejistiek do 
16 rokov štartoval na ZOH mlá-
deže už po tretí raz. Premiéra 
v Innsbrucku 2012 pre naše diev-
čatá nebola úspešná, od Rakú-
šaniek, Nemiek a Švédok inka-
sovali spolu 29 gólov. Slovenky 
skórovali len raz – do kazašskej 
bránky (prehrali 1:2). Na tur-
naji obsadili posledné 5. miesto. 
O štyri roky neskôr v Lilleham-
meri útočili na bronzovú medai-
lu. V zápase o bronz však pod-
ľahli Švajčiarkam 2:5 a obsadili 
4. priečku. (gal)

Bronzová radosť slovenských hokejistiek. Snímka: andrej Galica

naša CeSta k bronZu
Základná skupina 
Švédsko – slovensko  3:2 sn 
(góly sr kapičáková, belková) 

slovensko – nemecko  2:1 
(donovalová, kapičáková)

Semifinále 
Japonsko – slovensko  5:0 

Zápas bronz 
Švajčiarsko – slovensko  1:2 
(Hudáková, Janeková)

Poradie krajín v turnaji 
1. Japonsko, 2. Švédsko,  
3. slovensko, 4. Švajčiarsko, 
5. Česko, 6. nemecko

strieborná Čerňanská 
cieli na „veľké“ ZOH

Viki išla krok  
za krokom. Je 

súťažný typ, takže 
v pretekoch dokáže 
jazdy ešte vycibriť. 

Andrej Bician,  
Čerňanskej tréner
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je už čas na rozhodcovský súd sOŠV?

justícia  
Spolu so zákonom o Fonde na podporu športu 
bol s účinnosťou od 1. januára 2020 novelizovaný 
aj zákon o rozhodcovskom konaní. Pre Slovenský 
olympijský a športový výbor (SOŠV) má táto 
novela osobitný význam v tom, že od 1. januára 
patrí SOŠV medzi subjekty oprávnené založiť 
rozhodcovský súd.

autormi nasledujúceho 
textu (aj textu v rámče
ku), opisujúceho, ako by 
to mohlo vyzerať a fun

govať v praxi, sú dvaja popred
ní právnici z Advokátskej kance
lárie Motúzová & Lacko, ktorí sa 
témou rozhodcovského súdu pre 
oblasť športu odborne zaoberajú 
– prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, 
PhD., LLM, MA (spolu autor zá
kona o športe, lektor športové
ho práva a autor početných publi
kácií o športovom práve) a JUDr. 
Pavel Lacko, PhD., LL.M. (predse
da Spoločnosti pre podporu roz
hodcovského konania).

Čo je rozhodcovský súd? 
Rozhodcovské konanie predsta
vuje osobitný spôsob mimosúd
neho riešenia sporov. Namiesto 
všeobecného súdu môžu v prí
pade sporu strany vec na zákla
de ich predchádzajúceho súhlasu 
predložiť na to utvorenému oso
bitnému orgánu, rozhodcovské
mu súdu. Nejde pritom o orgán 
štátu, ale o osobitný subjekt zria
dený oprávnenými osobami (ná
rodnými športovými zväzmi a po 
novom aj SOŠV). Spory v takom 
prípade zvyčajne riešia traja roz
hodcovia, z ktorých si štandard
ne dvoch vyberú sporové strany 
z osobitného zoznamu rozhodcov 
a tretieho vyberú sami vybraní 
rozhodcovia. Rozhodcovský súd 
by sa pritom zásadne mal vyzna
čovať väčšou rýchlosťou konania 
a v prípade rozhodcovského súdu 
pre určitý sektor (napríklad pre 
šport) aj väčšou oboznámenos
ťou „sudcov“ (rozhodcov) so špe
cifikami daného sektora, než je 
to v prípade riešenia sporov pred 
všeobecnými súdmi. 

Rozhodcovský súd  
pre šport?
Už pri príprave zákona o špor
te sa uvažovalo o vytvorení oso

bitného súdneho tribunálu pre 
šport. Od tejto myšlienky sa 
však napokon upustilo, a to aj 
vzhľadom na právne otázniky 
týkajúce sa možnosti existencie 
takéhoto osobitného súdu v pod
mienkach právneho poriadku 
Slovenskej republiky. Novelizá
cia zákona o rozhodcovskom ko
naní, ktorá priznáva SOŠV mož
nosť utvoriť rozhodcovský súd, 
však potenciálne opäť vracia do 
hry myšlienku samostatného tri
bunálu pre šport – hoci nie ako 
orgánu Slovenskej republiky, ale 
ako autonómneho orgánu špor
tového hnutia na riešenie sporov, 
založeného slovenskou strešnou 
organizáciou pre šport. Je to idea 
rozhodcovského súdu pre šport, 
podobného Športovému arbitráž
nemu súdu (CAS) v Lausanne, 
ktorý bol založený Medzinárod
ným olympijským výborom.

Rozhodcovský súd ako 
orgán na riešenie sporov 
podľa zákona o športe
Utvorenie rozhodcovského sú
du pre šport na národnej úrov
ni podľa vzoru CAS si nevyža
duje žiadne ďalšie legislatívne 
zmeny a môže sa realizovať pl
ne v pôsobnosti športového hnu
tia v SR. Veď aj zákon o športe 
všeobecne hovorí o možnosti, ba 
dokonca o nutnosti riešenia spo
rov v športe pred osobitnými or
gánmi národných športových 
zväzov (NŠZ) na riešenie sporov. 
Túto požiadavku rešpektujú aj 
súdy SR. Odmietajú rozhodovať 
vo veciach, ktoré podľa stanov 
NŠZ patria pred osobitné orgány 
NŠZ na riešenie sporov.

Nedostatok členov NŠZ s práv
nickým vzdelaním a skúsenosťa
mi s rozhodovaním športových 
sporov však v súčasnosti pred
stavuje praktický problém pre 
efektívne naplnenie tohto záväz
ku vyplývajúceho športovému 

hnutiu (národným zväzom) zo 
zákona o športe – nehovoriac už 
o osobitne komplikovaných prí
padoch rozhodovania dopingo
vých káuz.

Práve v tejto súvislosti sa ako 
východisko ponúka utvorenie or
gánu, ktorý by bol národnými 
športovými zväzmi (ale i všeo
becnými súdmi SR) považova
ný za orgán NŠZ na riešenie spo
rov v zmysle zákona o športe. 
Namiesto utvárania vlastného 
orgánu na riešenie sporov (ko
misie, tribunálu, a pod.) samo
statne pre každý zväz by sa to
tiž NŠZ mohli zhodnúť i na fak
ticky jednom a tom istom orgáne 
(rozhodcovskom súde), ktorý by 
pre ne plnil úlohy ich vlastné
ho orgánu riešenia sporov. Šlo 
by pritom o úlohy, na ktoré mož
no samotné zväzy a ich orgá
ny a členovia nestačia – či už 
hneď v prvom stupni rozhodova
nia sporov, alebo na úrovni od
volacieho (preskúmavacieho) ko
nania.

Stačilo by pritom, aby si taký
to (spoločný) orgán riešenia spo
rov národné zväzy inkorporovali 
do svojich vnútorných predpisov 
(stanov) ako svoj vlastný orgán 
riešenia sporov alebo ako odvola
cí (preskúmavací) orgán vo vzťa
hu k rozhodnutiam svojich or
gánov. NŠZ by tak museli uro
biť jediný úkon – prijať príslušnú 
zmenu vlastných stanov, špecifi
kujúc konkrétnu úroveň a druh 
sporov, ktoré by tomuto orgánu 
vo svojich stanovách zverili na 
rozhodovanie (preskúmavanie).

Právomoc a príslušnosť 
rozhodcovského súdu
Základ pre právomoc a prísluš
nosť rozhodcovského súdu ako 
spoločného orgánu viacerých 
NŠZ na riešenie športových spo
rov v SR by v prvom rade vyplý
vala zo zákona o športe a zo sta
nov jednotlivých zväzov. Prá
ve stanovy by totiž realizovali 
ustanovenia zákona o športe 
ukladajúce zväzom povinnosť 

utvoriť si orgány na riešenie 
sporov – a to tým, že by si pre 
určitý druh sporov, prípadne pre 
všetky spory, určili ako svoj pr
vostupňový alebo druhostupňo
vý (odvolací alebo preskúmava
cí) orgán či ako „najvyšší“ orgán 
na národnej úrovni, jeden a ten 
istý subjekt – zmienený rozhod
covský súd. 

Je však otázne, ktoré druhy 
sporov môže podľa predpisov SR 
rozhodovať rozhodcovský súd 
tak, aby boli považované za tak
zvané exekučné tituly, t. j. rovno
cenné rozsudkom všeobecných 
súdov a vymáhateľné cez exe
kučné konanie. Špecifikom rie
šenia sporov v športe na národ
ných úrovniach i na medzinárod
nej úrovni je však skutočnosť, že 
vynucovanie rozhodnutí športo
vých orgánov riešenia sporov ne
vykonávajú orgány štátu a štá
tom určené subjekty (exekútori), 
ale zásadne prebieha iba po linke 
športových zväzov pod hrozba
mi disciplinárnych sankcií za ne
rešpektovanie rozhodnutí prísluš
ných orgánov na riešenie sporov.

Podobné platí i pre celosveto
vo najvyšší (rozhodcovský) súd 
v športe – CAS v Lausanne. Ten 
totiž rozhoduje i spory týkajú
ce sa športových pracovnopráv
nych vecí, ktoré podľa jednej 
časti slovenskej doktríny nie je 
možné rozhodovať rozhodcov
skými súdmi, a teda takéto roz
hodnutie CAS by na Slovensku 
podľa týchto názorov nebolo vy
konateľné prostredníctvom exe
kučného konania.

To však v žiadnom prípade ne
znižuje význam CAS na sloven
skej národnej úrovni, keďže roz
hodnutia CAS sa aj na Slovensku 
vynucujú športovými discipli
nárnymi orgánmi namiesto or
gánov verejnej moci (exekúto
rov). Ak by pritom oprávnená 
osoba rozhodnutie CAS napadla 
žalobou pred slovenskými súd
mi, robila by to s vedomím mož
ných sankcií, ktoré by jej hrozili 
zo strany disciplinárnych orgá
nov príslušného športového zvä
zu – podobne ako keby napad
la či obišla rozhodnutie interné
ho športového orgánu vlastného 
národného zväzu.

CAS ako vzor a model?
CAS v Lausanne môže nepo
chybne po viacerých stránkach 

poslúžiť ako vhodný vzor na 
utvorenie obdobného spoloč
ného „najvyššieho“ slovenské
ho orgánu na riešenie sporov. 
Jednak tým, že rozlišuje rôzne 
druhy konaní – (I.) rozhodova
nie v občianskoprávnych a ob
chodnoprávnych majetkových 
sporoch (kde by aj na Sloven
sku išlo o „pravé“ rozhodcov
ské konanie s rozsudkami rov
nocennými súdnym rozsudkom, 
hoci fakticky vynucovanými 
namiesto exekútorov iba disci
plinárnymi orgánmi športových 
organizácií), ďalej (II.) rozhodo
vanie iných druhov sporov (kde 
by rozhodnutia boli vynútiteľné 
iba disciplinárnymi orgánmi ná
rodných zväzov), ale i (III.) oso
bitné preskúmavacie konanie 
(ako obdoba správneho súdnic
tva), či dokonca (IV.) mediačné 
konanie, alebo už dávnejšie zo 
strany CAS opustené (V.) kona
nie o výklade športovoprávnych 
noriem.

Konečná podoba by si, samo
zrejme, vyžadovala širšiu dis
kusiu, a to jednak týkajúcu sa 
všeobecného nastavenia právo
mocí (a druhov konaní) samot
ného orgánu – či už ho nazveme 
„Rozhodcovský súd pre šport“ 
(RSŠ), alebo „Športový arbitráž
ny tribunál“ (ŠAT), a zároveň tý
kajúcu sa interného zväzové
ho nastavenia jeho právomocí 
v stanovách jednotlivých zväzov 
(či ho využijú ako prvostupňo
vý alebo preskúmavací orgán, či 
ako orgán na rozhodovanie v do
pingových kauzách a podob
ne). Zhodu je potrebné hľadať 
i v jeho organizačnom zabez
pečení – v osobách predsedníc
tva, tajomníka, druhoch senátov 
(odvolací, dopingový...), spôso
be navrhovania a zostavovania 
zoznamu rozhodcov (za každý 
športový zväz dvaja alebo viace
rí), spomedzi ktorých by si spo
rové strany vyberali „sudcov“ na 
riešenie vlastného sporu. 

Samotné zriadenie takého
to orgánu nie je otázkou niekoľ
kých dní, ale skôr mesiacov prí
prav, ktoré si vyžadujú najprv 
dosiahnutie zhody v predsta
vách o potrebe, význame a re
álnej podobe takéhoto orgánu. 
Tieto zhody (alebo, naopak, roz
pory) možno začať hľadať už te
raz.
 Tomáš Gábriš, Pavel Lacko

Medzinárodný Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne môže nepochybne z viacerých stránok poslúžiť ako vhodný vzor na utvorenie obdobného spoločného „najvyššieho“ slovenského orgánu na riešenie sporov. Na fotografii vstup do jeho 
sídla. Snímka: EnVaTO

rozhodcovský súd/arbitrážny  
tribunál v skratke

Spôsob utvorenia rozhodcov
ského súdu v športe, resp. špor
tového arbitrážneho tribuná
lu (RSŠ, resp. ŠAT) je upravený 
v zákone o rozhodcovskom ko
naní (v znení účinnom od 1. ja
nuára 2020). ŠAT by však ne
musel byť iba rozhodcovským 
súdom podľa zákona o rozhod
covskom konaní, ale zároveň by 
mohol byť i orgánom na rieše
nie sporov podľa zákona o špor
te – tým by sa jeho agenda pod
statne rozšírila.

Vzhľadom na rôzne druhy 
rozhodovaných vecí by pre jed
notlivé agendy mohli byť tvore
né osobitné procesné rokovacie 
poriadky.
Napríklad pre:
  občianskoprávne a obchodno
právne majetkovoprávne kau
zy (tam by išlo o postup pod
ľa zákona o rozhodcovskom 
konaní a rozsudky by boli 
exekučnými titulmi),

  iné kauzy (najmä pracovno
právne spory v športe),

  preskúmavacie konanie (ak 
by ŠAT fungoval ako „správ

ny súd“ či odvolací orgán pro
ti rozhodnutiam iných orgá
nov NŠZ),

  konanie v dopingových 
kauzách (prvostupňové a od
volacie),

  mediáciu,
  výklad športových predpisov.
Rôzne agendy by mali rie

šiť rôzne senáty (napr. v dopin
govom by mali byť podľa záko
na o športe i lekári, resp. členo
via s príslušným požadovaným 
vzdelaním).

Národné športové zväzy by si 
pritom mohli vo svojich stano
vách určiť, či bude ŠAT ich orgá
nom na riešenie sporov vo všet
kých uvedených veciach, alebo 
iba v niektorých vymedzených 
agendách, alebo aspoň v odvo
lacích konaniach, prípadne špe
ciálne v antidopingových ko
naniach. Uvedeným ustanove
ním v stanovách by tak národné 
športové zväzy buď mohli úpl
ne nahradiť svoje vlastné orgá
ny, alebo ŠAT poňať ako preskú
mavací orgán stojaci nad vlast
nými orgánmi.
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FOND NA PODPORU ŠPORTU

Športová infraštruktúra potrebuje výrazné investície

Návrh na zriadenie Fondu 
na podporu športu schvá-
lili poslanci Národnej rady 
SR v septembri. Každoroč-

ne by doň malo putovať minimálne 
20 miliónov eur z rezortu školstva. 
Fond bude prideľovať príspevky na 
konkrétne projekty. Podľa Sieke-
la jednoznačné hlasovanie v parla-
mente potvrdilo, že fond ako cen-
trálny uzol financovania je do bu-
dúcnosti správna myšlienka.

„Nezachytil som z úst politikov, 
že by chceli myšlienku fondu revi-
dovať. V období tvorby fondu sme 
počítali, že aspoň 20 miliónov eur 
by malo byť štartovacím balíčkom. 
Rozhodne by som nebol spokojný, 
keby sme zostali len pri tom. Práve 
naopak, očakávam aj od novej vlá-
dy, že k otázke športu sa bude sta-
vať moderne a progresívne a bu-

de si uvedomovať, čo šport mô-
že priniesť krajine a jej občanom,“ 
povedal Siekel 16. januára na pra-
covných raňajkách so slovenský-
mi médiami. Na stretnutí sa zúčast-
nil aj štátny tajomník MŠVVŠ SR 
pre šport Jozef Gönci, ktorý pôso-
bí tiež ako predseda správnej ra-
dy Fondu na podporu športu. „Bu-
de záležať na ľuďoch v správnej ra-
de, ako si vybudujú dôveru, ako ju 
potvrdia, ako do budúcnosti ukážu 
spoločnosti, že športové hnutie na 
Slovensku je schopné spravovať si 
finančné zdroje aj na samostatnej 
platforme. Teraz je dôležité, aby 
sa činnosť fondu aj sformalizovala 
a aby odborníci dostali príležitosť 
v pracovných komisiách. Pripravu-
jeme zhruba 30 – 35 dokumentov, 
ktoré pomôžu fondu vdýchnuť ži-
vot,“ povedal Gönci.

Fond výrazne podporí športovú 
infraštruktúru, pretože v tejto ob-
lasti je na Slovensku situácia veľmi 
vážna. Na modernizáciu a výstav-
bu infraštruktúry má ísť z fondu 
v rokoch 2020 až 2022 ďalších 60 
miliónov eur. Z celkového príspev-
ku v roku 2020 dva milióny, v roku 
2021 to bude 46,5 milióna a v roku 
2022 zvyšných 11,5 milióna. O do-
táciu budú môcť požiadať samo-
správa, športový zväz či klub. Ne-
vyhnutné je však viaczdrojové fi-

nancovanie, nedá sa spoliehať len 
na fond.

„Je dlhodobo známe, že nám 
ubúdajú tréningové plochy a kvalit-
né športoviská. Telocvične pri ško-
lách sú v čoraz horšom stave. Ne-
hovoriac o infraštruktúre národné-
ho charakteru. Všetci dobre vieme, 
v akom stave športoviská sú. Mo-
dernizačný dlh je vo výške 500 mi-
liónov, tak že je otázne, či je vyčle-
nených 60 miliónov veľká suma. 
Športu naozaj dlhujeme veľa. Mno-
hí ľudia nevedia, že už nemáme 
tréningové plochy pre športovcov, 
nemáme kde aktivizovať pohybové 
aktivity detí. Pripravili sme schému 
pomoci a pôjdeme aj cez dohodnu-
té mechanizmy s úradom podpred-
sedu vlády. Budeme sa snažiť krá-
čať i cez čerpanie eurofondov sa-
mosprávami,“ uviedol Jozef Gönci.

Na Slovensku sú problémy so 
športoviskami na každej úrovni. 
Podľa Gönciho sa na ich výstav-
be a prevádzke nemusia podie-
ľať iba športové zväzy či samosprá-
vy: „Žiadateľom na podporu z tejto 
kapitoly môže byť každý – športo-
vá organizácia aj súkromná spo-
ločnosť, ktorá sa preukázateľne ve-
nuje oblasti športu. Netvrdíme, že 
šport na Slovensku vedia robiť iba 
športové zväzy. Budeme mať ďal-
ší tok peňazí, ale chceme tiež, aby 
vznikol konkurenčný segment, kto-
rý možno bude vedieť lepšie ak-
tivizovať pohybové aktivity pre 
mládež. Zväzy na to dnes nema-
jú nástroje, čas, priestor ani ľudí. 
Musíme im dáko pomôcť. Nesmie-
me zabúdať ani na šport zdravotne 
znevýhodnených.“ Infraštruktúre 
na Slovensku sa dlhodobo venuje 

viceprezident SOŠV Martin Kohút, 
ktorý je aj členom správnej rady 
Fondu pre podporu športu. „Špor-
tová infraštruktúra má dnes vý-
razný dlh v investovaní z minulos-
ti. Podľa pasportizácie by bolo nut-
né investovať do obnovy okolo 500 
miliónov eur. Také prostriedky ne-
máme k dispozícii, je preto dôleži-
té, že aspoň čiastkovou investíciou 
môžeme rozbehnúť rozvojové akti-
vity. Potrebujeme zlepšiť podmien-
ky pre tzv. základné športy. Uká-
zal sa obrovský záujem o projek-
ty v základných školách, z čoho je 
zrejmé, že stav telocviční je alar-
mujúci. To sa prenáša do toho, ako 
sa v školách venujú športovým ak-
tivitám,“ povedal Kohút, podľa kto-
rého by sa témou verejných špor-
tovísk mali zaujímať prioritne ľudia 
na regionálnej úrovni.  (TASR, SOU)

20
MILIÓNOV EUR

poputuje každý rok do Fondu 
na podporu športu.
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Zacielené najmä na Tokio, ale aj inde
ROZHOVOR 
S prezidentom SOŠV Antonom Siekelom 
o niektorých aktuálnych domácich olympijských témach.

SOŠV zastrešuje pod svojou hla-
vičkou veľa projektov, ktoré pod-
porujú slovenský šport. Ktoré 
z nich by ste vyzdvihli?

„Vždy mám radosť, ak môžem 
prísť medzi mladých športovcov. 
Vo mne veľmi zarezonoval projekt 
,Športuj, Slovensko‘. Máme za se-
bou jeho prvý ročník, na ktorom 
sa zúčastnilo veľa rodičov s deť-
mi. Mali možnosť si zašportovať, 
stretnúť sa s olympionikmi. Chodi-
li za mnou rodičia a chválili tento 
projekt. Som rád, že aj v roku 2020 
ho budeme realizovať, tentoraz už 
v ôsmich krajských mestách v rám-
ci Štafety Slovenského olympijské-
ho tímu.“

Rok 2020 má prívlastok aj olym-
pijský. Aký podľa vás bude?

„Pre nás na SOŠV predovšetkým 
naplnený prácou. Pripraviť sa na 
olympijské hry, ktoré budú vo veľ-
mi vzdialenom regióne, nebude 
vôbec jednoduché. Musím pri tej-
to príležitosti vyzdvihnúť športové 
oddelenie SOŠV. Sú to profesionáli, 
myslia na detaily, majú zmapovanú 
celú situáciu v Tokiu. Verím, že sa 
kolegom zo športového oddelenia 
podarí pripraviť pre našich olym-
pionikov podmienky porovnateľné 

so svetovou špičkou. Olympijské 
hry sú však aj výbornou šancou 
na propagáciu športu a možnosťou 
ukázať našu históriu i súčasnosť, 
predstaviť našich športovcov i za-
baviť spoločnosť. Náš projekt ,Pri-
pravení na Tokio‘, ktorý chceme re-
alizovať pred OH, počas nich aj po 
skončení, má ambíciu zapojiť do 
športovania celé rodiny i množstvo 
fanúšikov. Prinesie aj iný pohľad 
na olympijské hnutie. V septembri 
by sme radi znovu usporiadali kon-
ferenciu Sport ®evolution, z ktorej 
sa, dúfam, stane tradícia. Jej prvý 
ročník bol úspešný.“

Čo robí SOŠV najväčšie problémy 
pri prípravách na tokijské hry?

„Pre našich adeptov olympijské-
ho štartu sme v decembri zorga-
nizovali seminár. Sme s nimi v ne-
ustálom kontakte a snažíme sa im 
pripraviť ideálne podmienky. V ce-
lom svete sa veľa hovorí o klima-
tických podmienkach v Japonsku. 
Pre športovcov budú náročné, pre 
realizačné tímy to bude výzva sa 
s nimi popasovať. Spolu s lekár-
mi konzultujeme a snažíme sa pri-
praviť optimálny plán. Drobných 
detailov, ktoré fanúšik nevidí, je 
dosť.“

V máji 2020 navštívi Slovensko 
prezident MOV Thomas Bach. 
Bolo náročné nájsť termín jeho 
návštevy?

„Pre SOŠV je to veľký diploma-
tický úspech. Thomas Bach má bo-
hatú agendu a je nemožné, aby 
navštívil všetky krajiny. Našli sme 
však voľný dátum v jeho kalendá-
ri a pripravujeme mu veľmi bohatý 
program. Chceme, aby zo Sloven-
ska odchádzal s pocitom, že 
SOŠV je silný partner pre MOV 
i pre národné olympijské výbory. 
Odprezentujeme mu naše olympij-
ské a športové múzeum, ktoré bu-
de mať expozície v priestoroch zre-
konštruovaného Domu športu, 
pripravujeme mu aj prehliadku tré-
ningového centra v Šamoríne-Čilis-
tove.“  (PP)

Pripraviť sa na 
olympijské hry, 
ktoré budú vo 

veľmi vzdialenom 
regióne, nebude 

vôbec jednoduché.

Tohtoročná prvoradá pozornosť nielen športovcov (aj olympijského šampióna v chôdzi na 50 km z Ria 2016 Mateja Tótha) sa zame-
riava na olympijské hry v Tokiu. Pod sloganom Pripravení na Tokio sa skrýva množstvo aktivít SOŠV. SNÍMKA: JÁN SÚKUP/ŠTARTFOTO
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